CONTRACTE DE LA TERRA.
La terra és ma casa gegant. En ella he de viure i conviure. En ella cresc i
aprenc, joc i riu. En ella he de ser feliç. Per això em compromet a cuidar-la.
Cuidar la terra serà de hui en avant un dels meus treballs. Allí on estiga
posaré el meu granit d'arena perquè nostre planeta siga un poc més habitable
cada dia. Este és el meu compromís:
Jo, ______________________________________________alumne del col·legi
____________________ I habitant de la terra em compromet a:

QUAN ESTIGA A CASA:

I
No deixaré córrer l'aigua, quan m'estiga llavant la cara, les mans o les dents.
Tancaré l'aixeta, sempre que no ho estiga utilitzant.

II
Apagaré les llums que no parisquen a ningú o que no resulten útils. Si estalvi
energia elèctrica estalvi aigua i multitud de recursos naturals.

III
Procuraré posar bosses independents per a classificar el fem. Tractaré de
convéncer els meus pares i germans perquè no mesclen fem. Separaré el vidre,
el plàstic i els desfets orgànics i els depositaré en els seus contenidors específics.

QUAN VAJA PER LA CIUTAT:

IV
Fora de casa continuaré portant atenció amb l'aigua. Respectaré les fonts d'aigua
potable. No usaré l'aigua per a jugar, i no la desperdiciaré. Sóc conscient que
l'aigua es pot acabar si no portem atenció amb ella. Valoraré les fonts i les usaré
només per a beure quan tinga set.

V
Mantindré neta la meua ciutat com a primer pas per a mantindre net el meu
planeta. Usaré les papereres. No tiraré a terra xiclets, bosses, papers, ni res a
puga embrutar els carrers. Es que una ciutat neta és més bonica i acollidora.

VI
Respectaré les zones verdes. Tindré atenció amb plantes i jardins. No xafaré en
llocs, en els que no haja de fer-ho.

SI VAIG AL CAMP, A LA PLATJA O A LA MUNTANYA:

VII
Quan isca a la naturalesa muntaré el meu campament només en els llocs
reservats per a això. A més compliré rigorosament les indicacions que trobe a
l'arribar al lloc d'acampada.

VIII
Mai faré foc, ni deixaré que ningú ho faça fora dels espais reservats per a això.
Es que el foc és el pitjor enemic de la naturalesa i lluitaré contra ell amb tots els
meus mitjans. A més tractaré de convéncer als que fumen perquè no ho facen
mentres estem en la naturalesa.

IX
Al final de cada dia revisaré el lloc en què em trobe i tractaré de que quede
completament net. Mai abandonaré fem en la naturalesa.

ALLÍ ON EM TROBE:

X
Compliré estos compromisos, i disfrutaré a límit del meu planeta mentres ho
cuide, i procure que ho cuiden els que em rodegen.

I perquè conste que el meu compromís és seriós i real firme en
____________ a _______ de ___________ de ___________.

